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 רושלים.אוניברסיטה העברית ביה    

-  1976  - M.A   לכלה (בהצטינות).כ 

 אוניברסיטה העברית בירושלים.ה    

-  1980  -     Ph.d וקטור לכלכלהד. 

 אוניברסיטה העברית בירושלים.ה    

, קורות טבע אזיליםמיזציה של תהליכי ניצול ודת הדוקטורט: "אופטימעב ושאנ 

 ".תאוריה ומציאות

 

 שקעותיעוץ ה –נסיון מקצועי 

 ועדת השקעותא.    

דירקטור וחבר ועדת השקעות בקבוצת קרנות הנאמנות "עמדה" שהייתה  – 2006 – 1993.  1

 בבעלות בנק המזרחי.

ות המשתתפות ברווחים של חברת הכשרת קעות של הפוליסיו"ר ועדת ההש – 2015 - 2006.  2

 הישוב ביטוח.

 כלל ביטוח חבר ועדת השקעות, חברת -ואילך     2016.    3

 
 יעוץ פיננסי לרשויות ותאגידים אזורייםב.    

 יועץ כלכלי פיננסי לעיריית כרמיאל בניהול תיק ההשקעות של העירייה. – 2017 - 1995.   1

 יועץ כלכלי פיננסי לאיגוד ערים לענייני ביוב אזור כרמיאל. – 2011 - 1995.   2

 

 יעוץ כלכלי –ניסיון מקצועי 

 ף ומנהל של חברה ליעוץ כלכלי פיננסי.תשו –ואילך  1981

 : ומי יעוץ עיקרייםחת

 .ניתוח תשואות של תיקי השקעות.   1
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 .   הכנת פרוגרמות כלכליות למתחמי קרקע.2

 כניות מתאר לרשויות מוניציפאליות.בהכנת תוכניות אב ותו.   השתתפות ככלכלן 3

 .   בדיקות כדאיות.4

 שווי של חברות. ת.   הכנת תוכניות עסקיות והערכו5

במשק הישראלי, עם התמחות מיוחדת בניתוח ענף התשתית על מגזריו  יםיתוחים ענפינ. 6

ל מגזריו השונים וענף השונים (תשתית כבישים, תשתיות זורמות), ענף הבנייה והנדל"ן ע

 התיירות על מגזריו השונים.

 

 :הוראה - יון מקצועינס

  האוניברסיטה העברית בירושליםא.    

 באוניברסיטה העברית. הוראה ב'עמית  – ואילך 1983

 
 המרכז ללימודים אקדמייםב.    

 פנים במרכז ללימודים אקדמייםמרצה  – 2016 - 2008

 
 בירושליםת הדסה מכללג.    

 :מרצה במכללת הדסה בירושלים –ואילך    2006

 

 עבודות ופרסומים

 ספריםא.    

 . 1997תל אביב , הוצאת אוריאן, ריעורך מאיר דלב –.   ניהול נדל"ן 1

 .704 – 663ענף הבניה ושוק הנדל"ן עמודים  – 17פרק 

יון העבודה והייצור ניתוחי כדאיות השקעות, הוצאת המכון לפיר –.   ד"ר יאיר אינגבר, דוד צרי 2

1990 . 

 פרק ט"ו: שימוש במערכות ממוחשבות בבדיקת כדאיות השקעה.

 

 יםמאמרב.    

 ".1973לאוקטובר  6 -ם בעוזי.   "חידת אי פינוי המ1

 .2014(מאמר במסגרת מחקר על ניהול סיכונים במדיניות הביטחון של ישראל), פברואר 

 נשלח לכתב העת "מערכות".

ית השוק המשוכלל ולתהליכים מנוגדים של גלובליזציה כלכלית, . תהליך החילון כבסיס לתאורי2

 ט.. נמצא בשיפו2014מרץ 
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 .   זרמים שונים בהתפתחות תהליך הגלובליזציה הכלכלית והקונפליקט המובנה ביניהם.3

 . נמצא בשיפוט2015פברואר 

 

 ניירות עבודה ג.    

 .   ענף הבנייה והנדל"ן1

 .    ניתוח הפוטנציאל הנדלנ"י של ערים בישראל2

 .   תשתית3

 .    מלונאות4

 .   ענף המזון5

 וריחז.   איכות סביבה ומ6

 

 מאמרים בעיתונים בישראלד.   

 . 2008מרקר, ספטמבר -האם אנו לפני משבר נדל"ן גם בישראל?, פורסם בדה .1

 .2009מרקר, אוגוסט -אל, פורסם בדההאם קיימת (או הולכת ונוצרת) בועה במגזר המגורים בישר .2

 .2010ר מרקר, אוקטוב-מדוע מחירי הדירות אינם יכולים לרדת בשנה הקרובה,  פורסם בדה .3

מרקר, אוקטובר -המחסור בקרקעות אינו אמיתי ולכן אינו הגורם להתייקרות הדירות, פורסם בדה .4

2010. 

 .2010 נובמבר, מרקר-המלכודת של פריסת הבנייה למגורים בישראל, פורסם בדה .5

 .2010מרקר, דצמבר -מדינת ההולכים על הסף, פורסם בדה .6

 .2011מרקר, ינואר -אל, פורסם בדהישרהנרי קיסינג'ר ומדיניות השיכון של ממשלת  .7

 "נאום הפטישים" ושוק הדירות או מדוע תכניות המיסוי החדשות על דירות מגורים לא יביאו  .8
 .2011יוני  ,מרקר-לירידת מחירי הדירות, פורסם בדה

 .2011 נובמבר מרקר,-שיווק קרקעות ובלימת הירידה במחירי הדירות, פורסם בדה .9

 .2011נובמבר  מרקר,-פורסם בדה?, האם לקנות דירה עכשיו .10

 .2012מרקר, יוני -אגדת המחסור בקרקעות לבנייה בישראל,  פורסם בדה .11

  .  2013מרקר, מאי -מדריך למשקיע בנדל"ן למגורים,  פורסם בדה .12

 .2013מרקר, מאי -האנומליה של הקשר בין שכר דירה למחירי הדירות בישראל, פורסם בדה .13

 .2014מרקר, מרץ -חירי הדירות, פורסם בדהמב הבעיה היא בהון העצמי ולא .14

 .2015,  ינואר מרקר-פורסם בדהחזון בן גוריון רלבנטי מתמיד לפתרון בעיית מחירי הדיור,  .15

 .2015,  אפריל מרקר-פורסם בדהרי הדירות הממריאים, תעלומת שכר הדירה התקוע ומחי .16

 .2016מרקר, מאי -פורסם בדהמדיניות השיכון,  .17

 .2018יוני , רמרק-פורסם בדה מחירי הדיור לאן, .18
 


